Zápis z 8. jednání Rady Ústavu ze dne 17. 10.2016

~ ústav pro studium
~ totalitních režimů

e

Čj .: USTR 1-8/2016

Praha, 19. října 2016
Počet listů: 6

Zápis

Z

8. jednání

,

Rady Ustavu pro studium totalitních

režimů

Datum a místo zasedání: 17. 10.2016, 17.00 hod., ÚSTR
Rada Ústavu: Zdeněk Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Michal Uhl,
Ústav pro studium totalitních režimů: Zdeněk Hazdra, Ondřej Matějka, Michael Pelíšek,

Jakub Stránský
Archiv

bezpečnostních složek: Světlana Ptáčníková

Omluveni: Eduard Stehlík, Naděžda Kavalírová
Zápis vyhotovila: Jana Lišková

Program jednání:
1. Schválení programu
2. Verifikace zápisu ze 7. jednání
3. Kontrola
4.

úkolů

Různé

5. Volba

členů

Etické komise

Ad 1) Schválení programu
Předsedkyně Rady Ústavu -E. Benešová zahájila v 17.04 hod. 8. jednání Rady ÚSTR
v roce 2016. Následně přečetla program a sdělila, že poslední bod programu - Volba členů
Etické komise navrhuje ve formě neveřejného jednání. Následně se otázala, proč v programu
nejsou informace o činnosti za 3. čtvrtletí.
O. Matějka vysvětlil, že po konci . čtvrtletí potřebuje přibližně měsíc na zhodnocení.
Pouze dvakrát do roka probíhá evaluace rychleji, a to na konci roku, aby se odměny stihly
vyplatit v rámci rozpočtu daného roku, 'a dále v červnu, z důvodu letních dovolených.
Informace o činnosti za třetí čtvrtletí zatím nebylo možné shromáždit, neboť hodnocení stále
probíhá.
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L. Jelínek vyjádřil nevoli, že se Rada ÚSTR dovídá se zpožděním, co' se v daném čtvrtletí
dělo.

O. Matějka upozornil, že sladit termíny 52 lidí rozhodně není jednoduché. Zdůraznil
rovněž, že měsíční odstup je ,zakotven v Řádu projektového řízení, který členové Rady
schválili.
E. Benešová i přesto požádala, aby informace o činnosti byly předkládány co možná
nejdříve.

L. Jelínek upozornil, že v informacích Rada ÚSTR dostává především statistické údaje,
ty je dle jeho názoru možné shromáždit rychleji.
O. Matějka vysvětlil, že zaměstnanci dávají výstupy do databáze ve finální podobě až po
pohovorech, na kterých se ukáže, co je reálné.
E. Benešová situaci zhodnotila a navrhla, že se Rada ÚSTR bude snažit plánovat termíny
jednání na konec příslušných kalendářních měsíců tak, aby bylo možné podklady dostat hned
po skončení kvartálu.

Usnesení: Program byl schválen ve znění dle návrhu E. Benešové.
Hlasování: '5 pro (jednomyslně)

Ad 2) Verifikace zápisu ze 7. jednání
E. Benešová vyzvala členy Rady Ústavu k vyjádření připomínek k zápisu ze 7. jednání.
Připomínky nebyly vzneseny.

Usnesení: Rada Ústavu schvaluje zápis ze 7. jednání Rady ÚSTR v roce 2016
v předloženém znění.
Hlasování: 5 pro

(jednomyslně)

Ad 3) Kontrola

úkolů

Radě Ústavu byl předložen přehled zadaných úkolů a jejich plnění:
~

Vytvořit návrh odpovědi

B. Hubálkovi

E. Benešová připomněla, že návrh dopisu byl
finální podoba následně dne 22.9.2016 odeslána.
~

Radě

zaslán ke schválení per rollam a jeho

Vypracovat mediální strategii ÚSTR

Z. Hazdra vysvětlil, že předložený dokument, který vytvořil spolu s P. Ryjáčkem a D.
Čablovou, je spíše analýzou stavu komunikace ÚSTR s médii a jeho vývoje od roku 2013 do
současnosti, jedná se tedy spíše o poznámky k mediální strategii. V současné době se ÚSTR
v médiích objevuje již především v souvislosti se svou činností. Dokument mapuje i úkoly do
budoucna. Některé se však již podařilo naplnit. Soustavně je rozvíjen kontakt s vybranými
novináři, s cílem dostat informace o výstupech ÚSTR do médií. Ústav se rozvíjí i na
sociálních sítích. V současnosti Ústav disponuje čtyřmi profilovými účty na facebooku
s celkovým počtem 6400 sledujících. Stran výstupů zaměstnanců v médiích je nutno
zohlednit, že ne všichni s médii komunikují rádi. Nicmén ě při výstupech je jim vždy k ruce
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Odd. dalších agend. Před každým vystoupením je svolána pracovní schůzka ke koordinaci
mediální prezentace. Mechanismy v současnosti fungují , komunikace s médii je ošetřena
interním pokynem ředitele.' Z. Hazdra rovněž podotkl, že je možné uvažovat i o zajištění
školení zaměstnancům, jak s médii komunikovat. Tento návrh je zakotven v předloženém
dokumentu ke zvážení. V současnosti Z. Hazdra očekává připomínky k podkladu, které
poslouží k finalizaci výsledného dokumentu.
M. Uhl poděkoval za předložený materiál a kvitoval s povděkem velký pokrok od roku
2013. Vyjádřil přesvědčení, že podklad dává dobrý základ strategické povahy, neboť definuje
standardy, které se již dodržují. Připomněl, že u každého projektu by měla být i sada
očekávaných výstupů, a to včetně strategie, jak budou komunikovány s médii. Upozornil
rovněž, že dnes vedení ÚSTR zaslal dokument z MMR - návod, jak tvořit strategie, který by
mohl být při sepisování tohoto materiálu k užitku. Stran mediální strategie zdůraznil, že
výsledný dokument by měl popsat současný stav, definovat potřeby i způsoby, jak se pracuje
se zaměstnanci, jaký mají zaměstnanci servis, jaký média, jakým způsobem probíhá
komunikace na sociálních sítích a s jakými cílem. Dokument by měl rovněž popsat větší
mediální projekty k výročím a stanovit, jak budou pojaty.
L. Jelínek zdůraznil jako podstatné, že ÚSTR mediální koncepci potřebuje. Neboť se
ukazuje, že není jen institucí na vypořádání se s minulostí. Obraz Ústavu v médiích se za
poslední roky výrazně zlepšil. .Doporučil by však do budoucna prosazovat se v médiích
cíleně, nikoliv jen pasivně reagovat na poptávku. Doporučil by nejen proškolování
zaměstnanců, ale i oslovování studentůžumalistiky (např.
formou workshopů).
Samozřejmostí je zavedení kalendáře s avízy na témata a události, která se budou připomínat.
Předložený materiál se L. Jelínkovi velmi líbí, v této souvislosti rovněž doufá, že k 1. 1. 2017
bude již spuštěn nový web. Přimluvil serovn ěž za twitterový účet ÚSTR, který by připomínal
jak činnost instituce, tak jednotlivá výročí.
.
J. Bureš upozornil, že text by měl zohledňovat i to, jak se bude strategie projevovat
organizačně - kdo bude mít odpovědnost za kalendáře apod.
M. UW souhlasil s připomínkami L. Jelínka i J. Bureše. Stran twitteru připomněl, že účty"
mohou být i dva - jeden o činnosti, jeden k výročím. Sdělil dále, že mediální strategie umožní
lépe načrtnout role jednotlivých zaměstnanců. Upozornil rovněž, že dobrá mediální politika je
i věcí transparentnosti a zvyšování důvěryhodnosti jak směrem k Senátu PČR, tak občanům
ČR.

E. Benešová zdůraznila, že by nebylo prospěšné, aby diskuze sklouzla k honbě za
mediálními výstupy a zneužívání kauz. Měla by se proto i vymezit odpovědnost za prezentaci
jednotlivých výstupů.
O. Matějka upozornil, že odborná činnost není často mediálně prezentovatelná. Tím však
nijak nesnižuje důležitost mediální strategie.
M. Uhl souhlasil, že ne vše, co zákon ukládá, je mediálně atraktivní a rozhodně není
vhodné posuzovat instituci jen dle počtu článků.
E. Benešová doporučila odlišit výstupy dle cílových skupin - např. facebookové statusy
mohou být odlehčenější.
O. Matějka upozornil, že vstupovat do veřejného prostoru s tematikou soudobých dějin je
velmi citlivá věc. Dříve měl ÚSTR agresivní strategii s jediným cílem, dostat se do médií.
V současnosti se ÚSTR snaží vstupovat do mediálního prostoru kultivovaně a nikoliv jej
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okupovat za každou cenu. Vedení ÚSTR chce, aby Ústav byl vidět, ale není jednoduché zvolit
vždy správný postup. To je v koncepci jen velmi těžko postihnutelná problematika.
M. Uhl doporučil mít na sociální sítě specialistu, který dané prostředky umí dobře využít.
Zdůraznil ale, že Radě ÚSTR se nejedná o zvyšování kvantity, pouze o logický systém
v mediální politice.
Z. Hazdra navrhl, že v listopadu by měla být Radě ÚSTR předložena pracovní verze
koncepce, a na prosincovém jednání by mohlo dojít k jejímu schválení.
M. Uhl požádal, aby členům Rady ÚSTR byla nejprve zaslána struktura koncepce.

Usnesení: Rada Ústavu ukládá řediteli ÚSTR, aby připravil pracovní verzi obsahu
Mediálnístrategie na listopadové jednání Rady.
Hlasování: 5 pro
~

(jednomyslně)

Představit dlouhodobější plán k připomenutí akcí k.roku 1968 a 1989

E. Benešová požádala navíc o doplnění informací k připomenutí výročí roku 1917, které
bylo na minulém jednání avizováno.
O. Matějka vysvětlil, že zvláštní číslo časopisu Securitas Imperii připomene v příštím
roce 100 let od založení ČEKA. K tomuto tématu bude rovněž svolána konference. K roku
2018 sdělil, že ÚSTR připravuje připomenutí výročí roku 1968 zapojením se do vládního
návrhu oslav. Jedná se proto jak s Ministerstvem zahraničí, tak s Akademií věd. ÚSTR se
chce zapojit do přípravy konference s pracovním názvem Od pokusu o emancipaci k evropské
budoucnosti. V rámci této konference 'ÚSTR připraví tematický blok k novým sociálním
hnutím v 60. letech a k jejich dopadu na následný politicko-sociální vývoj. Dále se připravuje
výstava o tom, zda a jak rok 1968 přinesl československé občanské společnosti svobodu a
demokracii. Připravuje se rovněž vzdělávací aplikace Místa paměti Pražského jara a ruské
vydání knihy Za naši a vaši svobodu (vydání publikace je ale vázáno na zahraniční partnery).
V roce 2019 proběhnou oslavy k připomenutí roku 1989. V rámci nich by ÚSTR chtěl přispět
konferencí o proměně společnosti od společnosti ovládané ke společnosti demokratické. O. .
Matějka dále připomněl, že Ústav se snaží přispívat k výročím nikoliv z povinnosti, ale něčím
podstatným, co zároveň koresponduje s tematickými prioritami ve výzkumu. V současnosti se
proto soustředí především na dlouho nesplněné úkoly (např. dějiny StB), ne vždy se tak
výzkumná linka dotýká aktuálních výročí s konkrétními výstupy, to se týká například i výročí
roku 1989.
E. Benešová požádala o zaslání pracovního verze návrhu akcí na rok 2018 a 2019
v písemné podobě.
~

Předložit Radě informace k harmonogramu stěhování ÚSTR

E. Benešová se otázala, jak probíhá příprava stěhování.
J. Stránský sdělil.. že polovina zaměstnanců se přesune do budovy ABS na Braníku, druhá
polovina do budovy TAČR na Evropské ulici. V současné době se finalizuje smlouva o
pronájmu této budovy, kterou nám nabídl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Rovněž probíhají jednání, kteří zaměstnanci budou dislokováni do které z budov, poté bude
vytvořen harmonogram návazných prací. Zároveň se rozjíždí výběrové řízení na dodavatele
stavby, nejistota je nicméně velká, neboť soutěž se bude muset řídit novým zákoníkem o
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veřejných

zakázkách. Rovněž se finalizuje termín stěhování (určitě na počátku roku 2017) ,
harmonogram se od tohoto termínu bude odvíjet.
E. Benešová se otázala, zda má vedení ÚSTR při zadávání veřejné zakázky právní oporu.
J. Stránský sdělil, že ač je tato problematika běžně řešena interně, v tomto případě byla
zajištěna právní asistence. U zadávací dokumentace asistuje rovněž architekt a stavební dozor.
Z. Bárta se otázal, jak dlouho bude rekonstrukce trvat.
J. Stránský vysvětlil, že v projektuje rekonstrukce stanovena na dvanáct měsíců, nicméně
až po výsledku veřejné zakázky dodá vybraná firma harmonogram prací dle stanovených
kritérií. Veřejná zakázka bude vyhlášena do konce roku, na konci ledna by měla být
vyhodnocena, spuštění akce je ale závislé na odvolacích lhůtách.

Ad 4) Různé
E. Benešová požádala o aktuálni informace stran přípravy nových webových stránek.
sdělil, že od minulé prezentace byla řešena především technologická stránka
obsahu, nyní je třeba dořešit chyby lidského typu a dokončit kategorizaci - obojí řeší P.
Ryjáček. Připravují se rovněž drobné texty - úvody k jednotlivým prvkům ve struktuře .
Testování bude možné ve chvíli, kdy budou stránky nahrány na ústavní subdoménu (dosud
běží o providera), do té doby je třeba ještě doladit obsah. K testování se přistoupí
pravděpodobně do konce listopadu.
M. Uhl se zeptal na možnost získat doménu ustr.cz
J. Stránský vysvětlil, že doménu vlastní spekulant. Vedení ÚSTR zvažuje soudni spor.
E. Benešová se otázala, zda nové webové stránky ABS budou spuštěny současně.
J. Stránský sdělil, že tomu tak není. Stránky nebudou svázané, ale budou používat stejnou
technologii a podobný design. Obsah je však třeba odladit podobně složitě jako v případě
ÚSTR, Ač je řádově menší, bude to stejně složité. Práce na webu ABS budou zahájeny až po
dokončení webu ÚSTR. Velkou odlišností je velké množství vyhledávačů, které bude třeba
překonvertovat do nového prostředí. Časová náročnost zatím nebyla vyhodnocena.
E. Benešová požádala ředitele ÚSTR o sdělení termínu spuštění nového webu ABS na
příštím jednání.

J. Stránský

Usnesení: Rada Ústavu žádá o předkládání informací o postupu prací pn přípravě
nových webových stránek ÚSTR ·a ABS na každém jednání. Zároveň ukládá řediteli
ÚSTR, aby byly nové webové stránky ÚSTR spuštěny nejpozději do 31. 12. 2016. A dále
ukládá řediteli ÚSTR, aby na 9. jednání Rady ÚSTR představil termín přestavby
webových stránek ABS.
Hlasováni: 5 pro

(jednomyslně)

Z. Hazdra srdečně pozval členy Rady ÚSTR na slavnostní udílení Cen Ústavu pro
studium totalitních režimů za svobodu a demokracii, které se uskutečni dne 23. 11. 2016 od
18.00 hod., a to zcela poprvé na půdě Senátu PČR.
J. Stránský informoval

přítomné,

že v nejbližších dnech se bude Poslanecké

sněmovně

PČR zasílat finální verze návrhu státního rozpočtu (tzv. Kapitolní sešit). Na jeho schválení je
závislá připravovaná rekonstrukce budovy ÚSTR. Tato podmínka je zakotvena jak v zadávací

dokumentaci veřejné zakázky, tak v připravované

smlouvě

o pronájmu.
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Vzhledem k tomu, že již nikdo další neměl podnět do diskuze, ukončila
Rady Ústavu v 18.12 hod. veřejnou část jednání a vyhlásila krátkou přestávku.

předsedkyně

Další jednání Rady Ústavu se bude konat dne 14. listopadu 2016 v 17.00 hodin.

Za správnost: .. ..
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Emilie Benešová
předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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